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***********
LETRAS
***********

01 – RELAXA
(Andréia Dacal / Bruno Marcus) 

(Músicos: Felipe Escovedo , Renato Bóia, Gilbert T)

Relaxa na estrada
Aprende que o que vem passa

Paisagens remotas
Horas passadas
Conspiradas,

Fora de órbita...
 

Imposta e posta as apostas
Escrevemos histórias,

Sobre nobres e insolentes 
Memórias

 
Juntamos os elos
Relembramos,

Momentos de glória...
 

Sem interferência
De trapaceiros.

Sem alma vendida
presa em cativeiro.

 
Sem pegar carona 

Ou fugir no cargueiro.
 



Sem perder a vida toda
para se sentir inteiro

Para se sentir...
 

Bula,
Manifesto,

Contra indicação.
Roteiro,

Documento,
Retrato de recordação

Antenas de rádio,
TV,

Sinal de fumaça...
 

Forças opostas
que se atraem

Trovoadas,
Tempestades,

Vendavais.
Círculos de vida,
Ciclos naturais...

 
E por isso vou seguindo 
De estação em estação.

Colhendo um pouco
Semeando com atenção.
Obediência para seguir a 

Direção.
Cumprindo minha parte

Na missão redenção.
 

Pode até parecer
Miragem

Reflexo da imagem
Manipulação.

 
Mas é tão claro

E evidente
Como nós sobre

O sol quente
O que insiste em dizer não.

Ouça a voz do coração...
 

Sem interferência
de trapaceiros.

Sem alma vendida
presa em cativeiro.

 
Sem pegar carona 

ou fugir no cargueiro.
 

Sem perder a vida toda
Para se sentir inteiro

Para se sentir...
 

Flowers grow in dry land
The beauty from mystery

 
Every day a new beginning

I see since cradle



 
Witness

Sun after sun
 

I hope
I fight

and follow the path that I feel '
and that´s it

 
 

02 – ATRITO 
(Andréia Dacal , Inversu e Lowcut - Dubzoic)

 
Cheguei do nada

vim de não sei onde
abrindo com a voz 

o caminho
Mulher de coragem ao 

microfone
 

De sangue nômade
mistura de oprimido

com opressor
Faca de dois gumes

perambulando
pelos campos

do senhor
 

E o desafio
amar a todos como irmãos

No ringue do dia a dia
Testemunhando a covardia

Falsa valentia
De quem lava a honra com

a mentira da sociedade
hipocrisia.

 
E a ironia

escrevo poesia 
para aguentar o atrito

dispenso o doce
veneno

fico com o amargor
do antidoto

paz que apazigua o conflito
calo os ruidos

concentro
e a batida faz sentido.

 
Te digo a segurança
é um jogo de azar

confiança em si próprio
ninguém melhor

para confiar
 

Ouço que a música nos deixou
uma missão

A chave para chegar em sí 
e em outra dimensão.

As luzes da cidade



confundem a visão...
 

Vamos ser felizes
longe dessa ficçao

Do culto que cultua
o ciclo

Insdustria,
espigão.
Fumaça, 
correria,

super população.
 

Adolescência,
obesidade e vício

Se isso é desenvolvimento
vou flutuar no precipicio
e navegando no abismo

reflito
 

Sou...
Força que evolui

no atrito.
Encontro um caminho e convoco

os amigos...
 

Sou...
Força que evolui

no atrito.
Encontro um caminho e convoco

os amigos...
 

É , 
até tentaram parar o barulho 

mas sem sucesso
Seguimos a bandeira

se o assunto
for progresso.
Não regresso,

mas se for voltar ao passado.
Lembre-se que quem esteve no 

cargo também foi enxotado
O som bateu pesado
do interior a Pirituba

Dacal de RJ só confirma
nossa luta.

 
Internet,
clique,

hit,
o som,

o veículo,
legítimo como fundo
falso de cofre antigo.

 
Erros são normais,

nem sempre estou certo.
Se erro eu conserto,

prazer,
Tio ao Inversu.

 
Se algo de bom



você quer conquistar.
Pense com equilibrio

positivo da mente 
tem que se alcançar

 
Pare e pense

hoje o Rap se renova
O lado negro da força
estoura e não é moda
Conexão doida que 
te apavora nesse beat

Junto com Inversu e Dacal
de Nikity City.

 
Sou...

Força que evolui
no atrito.

Encontro um caminho e convoco
os amigos...

 
Sou...

Força que evolui
no atrito.

Encontro um caminho e convoco
os amigos...

 
 

03 - PODE SER
(Andréia Dacal , Mc Drope e Bruno Marcus)

(Músico convidado: Felipe Escovedo )

Pode ser, 
É claro de ver

O que vier,
O coração.

Me coloco a prova
Para mostrar 

Não foi tudo em vão.
 

Foram muitos indecisos
Conflitos
E o pavor

Do desconhecido
Mas descobri o sentido
Enfrentando o perigo.

 
Destemida,
Assumida,

ouça,
Os sinos anunciam...

 
Na dúvida a verdade

Aparece
Correndo contra o tempo

Esquece.
Sem enfrentar,

Curar,
Padece

Colando escombros
Carrega nos ombros



O que não te serve,
O que não nos serve....

 
Porque é

Incapaz de entender
Nunca disposto a perder

Destila o fel antes de beber,
Antes de bebê.

Enquanto aqueço a alma
Em devoção

Fracos não são fracos 
Ao se darem as mãos.

 
Corrente positiva

Frente inconformista
Vários aliados

Sem pegar atalho
Gostando ou não,
Gostando ou não...

 
Pode ser, 

É claro de ver
O que vier,
O coração.

Me coloco a prova
Para mostrar 

Não foi tudo em vão.
 

Vivemos em um pavio
Um processo de carburação

Motivo para manter a
Plena atenção

 
Assíduo na sinopse
Da nossa condição

Brasil,
Ainda guarda o grito de libertação

 
Nada vem em vão

Tudo vira inspiração
Para uma nova geração 

Quem sabe...
Romper as amarras da

Irrealidade
 

Marchando de mãos dadas
Chega de mãos atadas

Ponho minha mão no fogo
Para os pureza que estão na mata.

Rimas improvisadas servem como carvão
Para manter acessa a chama da revolução

 
Sozinho sou semente
Contigo somos caule

Com ele somos galhos
E assim seremos arvores...

 
Pode ser, 

É claro de ver
O que vier,



O coração.
Me coloco a prova

Para mostrar 
Não foi tudo em vão.

 
4 - COLAPSO

(Andréia Dacal e Bruno Marcus)
(Músicos convidados: Felipe Escovedo)

Eu e Eu
Mirando o horizonte
Mantendo o fôlego 
Não há desmonte

Eu e Eu 
Mirando o horizonte
Unidos não há quem 

Nos confronte
 

A memória ofuscou os maus tratos
Pactos invisíveis

Inimigos no estado
Vieram os profetas para ministrar os fatos

Caíram os bandeides, 
E esparadrapos

 
As feridas abertas
Agora em contato

Uma resposta concreta
Para todo mau trato

Então,
 

Pague o preço alto
Pela indiferença

Sustenta
Essa perversidade

Ingênua
Colha os louros da falsa vitória

Que argumenta.
 

Por suas escolhas
Esquemas,
Só lamento.

Recolha-se em seu
Imperial aposento
Enquanto me jogo 

Em queda livre 
Pelo firmamento

Evitando o choque
A pressão

Fujo da colisão
Do colapso em questão
Pelo caminho do meio

Por convicção
 

Deixo as peças para jogar
Com os camaradas lambões

Vacilões
Almas vendidas por cifrões
Contra isso por passar toda

Vida parindo refrãos



Parindo refrãos...
 

Eu e Eu
Mirando o horizonte
Mantendo o fôlego 
Não há desmonte

Eu e Eu 
Mirando o horizonte
Unidos não há quem 

Nos confronte
 
 

Me apresento Dacal
Testemunha ocular
Da ficção vivida

Arranco mascaras
Cimentadas

De puncake e  pourpurina 
Identifico,

Escravos e escravas da idéia
Da festa,

Da platéia.
 

Acorrentados na tela,
Congelados na cela,
Clientela da vaidade,

Toma um trago, 
Adocica o amargo

Para não sentir o estrago
Solução forte na pressão,

Atestado.

Insana sanidade,
Dados da realidade

Absorve,
Mostre e devolve

O que nunca nos deu
A esperança e fé

Que plantou e prometeu.
Cadê?

Mas uma pegada
Deflagra

Paraíso fiscal,
Tropical,
Deflagra.

Na impunidade diária,
Batalha armada..

 
Eu e Eu

Mirando o horizonte
Mantendo o fôlego 
Não há desmonte

Eu e Eu 
Mirando o horizonte
Unidos não há quem 

Nos confronte
 

Então vai,
Achando o que faz bonito

Estampa seu sorriso



Pro dentista
Capa de revista

E faz,
Pose pro clique
Com um drink

Um brinde aos inimigos
E inimigas ao seu lado.

Sempre a postos
Bato em retirada

Na missão “vazari”
Abro mão do posto

Escolha sua posição 
Na nave
Exploro,

De onde venho,
Para onde vou

Dos mistérios da Terra
Aos campos do Senhor

Eu e Eu
Mirando o horizonte
Mantendo o fôlego 
Não há desmonte

Eu e Eu 
Mirando o horizonte
Unidos não há quem 

Nos confronte
 

05- PLANETA TERRA
(BanduluDub, Alpha Dub Project e Andréia Dacal)

Melodías para expresar sus sentimientos
Melodías para expresar lo que sientes

 
Porque irmão, 

nossas idéias são firmes
E a fé não atola em areia

Não se perde da rota
Navega em bons ventos 

Supera ondas fortes...
 

É de paz e de luta
Essa embarcação

E nada vai impedir
Que navegue até o fundo

Desta canção...
Desta canção..

 
Regenerar nossa mãe...

Terra...
 

Salve,
Salve, 

Meu irmão.
Uma só nação

Planeta Terra agora é integração...
Situação,

Emergencial
Em conversa sincera

Assumo o peso



Dessa sina
E começo 
De novo 

Do ponto de partida
Muito amor...
Muito amor...

Humanos!
Humanos!

 
Melodías para expresar sus sentimientos

Melodías para expresar lo que sientes
 
 

06 O VERDADEIRO
( Andréia Dacal e Dj Machintal – Sandro Machintal)

 
Nos reunimos nesse plano 
Para praticar a irmandade
Uns vencem as trincheiras

Outros continuam alimentando
Suas pequenas maldades...

 
Sim,

Muitas vezes somos abatidos
Derrubados,

Aparentemente vencidos
Sem sentido,

Direção,
Abrigo.

Olhamos ao redor,
Juramos ser castigo.

 
Já em outros momentos,

com fartura,
pão na mesa,
aconchego,

roupas bonitas.
E não há nada

Que conforte a mente,
Satisfaça ao corpo

E acalente o espírito.
 

Vejo,
Na noite que cerca

Repleta,
De homens perdidos

As cegas,
De puleiro em puleiro.

 
Mulheres enfeitiçadas

Pelo espelho,
Hipnotizadas a deriva

Em seus próprios cantos
De sereia...

Traiçoeiros são os caminhos
Do desejo.

Por isso te digo:
 

Que o verdadeiro amor
Que a alma incendeia

Não chega perto de corações



Afundados em areia...
  

O verdadeiro amor 
Que a alma incendeia 

 Não chega perto de corações
Afundados em areia.

 
Só sei que sigo a escola

Que combate a indiferença
Do sistema,
A crueldade,

Sem causar dor.

De proceder,
Direto,

Único e certeiro.
Seguindo o hino,
Uma só batida.

Sincronia de intenção.

Vamos firmes na sabedoria
Dos reis e anciões.
Sei que é possível

Transformar ódio e 
Vingança em compreensão...

Que beleza esse canteiro
Bem cuidado

Do aprendizado
Cultivamos ervas

Que curam as feridas
Dos cansativos hábitos...

Porque Jah alumia
A estrada

Nos enche de coragem
Mostra a solução.

Jah esclarece e me dá calma
Elevo com a fumaça e
Avanço na missão...

 
 

O verdadeiro amor
Que a alma incendeia

Não chega perto de corações 
Afundados em areia...

O verdadeiro amor
Que a alma incendeia

Não chega perto de corações 
Afundados em areia...

O verdadeiro amor,
Incendeia...

  
 

07 – Jogo de Dentro
(Andréia Dacal e Jr. Rodrigues)

 
Falo muito

Alguns entendem
Aprendo,
Tropeço,



Remendo a emenda
E conserto.

Aprofundo o assunto 
Não nego.

Mas se verso é para chegar
De você mais perto.

 
Pô irmão,
É verdade,

O coração prega peças
Mas mostra seriedade

Te testa acontece 
E se deixar, 

Tem autoridade
 

Porque,
Não tem como fugir 

Do que te grita
Em silêncio

Para que esquecer
O que faz estar
Aqui presente

Sente..
Sente...

 
A rotina oprime

Realidade ingrata
Que nos deprime
Esperam de nós

O que dizer,
O que pensar.

Para quem trabalhar,
Quem deve amar...

 
É dizem que vão te 

Fortalecer
E ajudar

Só para no final
Sua vida e habilidade
Poderem manipular...

 
a...a..a..a....

 
Esquiva,

No jogo de dentro
Sincroniza a ginga

Porque o maior
Patrimônio

É a mente em estado harmônico
Na hora decisiva...

 
Esquiva,

No jogo de dentro
Sincroniza a ginga

Porque o maior patrimônio
É a mente em estado

Harmônico
Na hora decisiva....

 
Desde criança

não fujo da briga



choro escondido
contesto e dói,

mas não abandono
o time.

No meu hino,
No meu hino 
não tem "ko"

Sento tranquila
entre criança,

Tiozinho,
Doutro.

 
Vaidade, 

tudo vaidade,
passo a bola 
antes que o ar

acabe.
 

Porque existem
muitas misérias

que aprendi
A detectar

A pior é a que se 
Tem tudo

Que a matéria
Pode comprar,

Mas falta sensibilidade
Para viver e apreciar...

E apreciar...
 

a...a...a...

Esquiva,
No jogo de dentro
Sincroniza a ginga

Porque o maior patrimônio
É a mente em estado

Harmônico
Na hora decisiva....

 
Miseráveis ricos

Que dominam o lugar
É bom lembrar

Existe muito mais
Além das colinas

E do que você pode
Abraçar...

 
 

08 OPINIÃO DUB 
(Andréia Dacal e Dj Komodo)

 
Mais uma vez aqui 
Comandando o baile
Convidados façam a

Sua parte

DJ Komodo
Embalando a mensagem

Reggae, 
Roots,



Samba,
Dub,

Style...
 

Seguimos,
Reparando a maldade
Com mente positiva

Originalidade
Contra o mostro da 

Ação negativa
Queima...

 
Alteramos esse sistema

Com sabedoria
E consciência...

Então..
Transpira a beleza
Para prevalecer 

A verdade.
 

Amor,
Justiça,

Sem preconceito
Esse é o conceito
Da nossa missão

Eu e Eu
Um só coração.

 
Por isso irmão

Onde quer que esteja,
Pode vir...

Desse bonde todo mundo
Faz parte....

Porque rezamos
O terço

Da unificação.
Resolvemos diferenças
Com apertos de mão.

Resgate a cultura
África,
África...

Respeito a todos
Sem distinção...

 
Vai...

Mais uma vez aqui
Comandando o bale
Convidados façam 

a sua parte...
 

Diz aí...
 

Não mudo de opinião,
Paz para todos

Sem distinção...

Paz
 



  
09 TUDO E.T

(Mc ALien Man, Andréia Dacal e Inversu)
 

Eles usam a minha voz...
Me apresento para você
Eles usam a minha voz

Me apresento para você...
 

O louco era muito 
Derrubado

E com ressaca
O que o alienígena

Me falava 
Naquele momento
Eu não escutava
Estava mais além

Viajando na paisagem
Minutos de conexão

Então que me encontrasse
Naquele minuto

Ela entra e trás consigo
Senta,

Olha para trás,
Na seqüência um sorriso

Correndo risco
Fictício

De maneira absurda
Transmissão,

Freqüência baixa
Nunca se escuta

Anos e anos
De lutas

Viagens absurdas
Poucas glorias
Vitorias curta.
Marias lenta

Joana que não 
Cumprimenta

Solidão que atenta
E todo veneno 

Não experimenta
Seguindo o caminho
Que o Ser humano

Impôs
Mas sempre pensando
Do que o alienígena

Me propôs
Deixa para depois

Aquele nosso plano
Entendi,

Desculpa,
Ficar ligando foi engano.

Valor não se tem
Atitudes que se tem

Não valem nada para
Esse alguém,

Quem?
Mais eu louco,

Disposto
Concentrado em meu



Posto 
Onde o estoque de
Gírias é bem maior

Que o outro.
Tanto de besteiras

Como de coisas que afeta
Trás coisas que você

Adora 
E outras que tu detesta

Mas o meu reinado 
Alienígena

Não vai acabar
Eles me disseram para

Continuar
E observam de lá...

 
Me apresento para você

Louco,
Tudo E.T

Vai entender,
Se não entendeu

O medo te faz correr.
Eles são a inteligência

Sobre nós,
E para alertar humanos
Eles usam a minha voz..

Vai...
 

Me apresento para você
Louco,

Tudo E.T
Vai entender,

Se não entendeu
O medo te faz correr.
Eles são a inteligência

Sobre nós,
E para alertar humanos
Eles usam a minha voz..

 
 

È isso,
E sigo insistindo

Percebendo
E desbravando

Saídas.
Sem deixar rastro
Ou migalhas no

Caminho
 

Verdade, 
Vaidade,

Conseqüência 
Ou destino?

 
Quem além 

De nós,
Responde por nós
E tem real poder

Para temer?

Quem?



Eu e Eu!
 

Eu e eu em harmonia
Com sentimento combativo

Na ativa
Queima a falsidade

Na fogueira
Com coragem
Ação decisiva

É única a alternativa
 

Mudança de hábito
Coerência,
Prontidão

Que a palavra firma
E a fé estima...

 
Nessa nave irmão

Só entram os sinceros...
Almas prezadas

Com a moeda da humildade
Virtude e coração

De honra com mérito.
 

Assim como Noé 
Acredito até o fim

Nessa missão.
Com aliados guerreiros
Rumo ao Monte Sião.
O Universo em união,

É a missão...
É a missão...

 
Me apresento para você

Louco,
Tudo E.T

Vai entender,
Se não entendeu

O medo te faz correr.
Eles são a inteligência

Sobre nós,
E para alertar humanos
Eles usam a minha voz..

Vai...
 

Me apresento para você
Louco,

Tudo E.T
Vai entender,

Se não entendeu
O medo te faz correr.
Eles são a inteligência

Sobre nós,
E para alertar humanos
Eles usam a minha voz..

Vai...
 

Eles me falaram
Para eu não me entregar

E nunca deixar 
Maldito humano



Minha mente usar
Ar 51

É muito mais que 1
Ali nossos irmãos
Virou experiência

Na mão dos cú
Programa ET começa

Agora 
Nosso irmãos 

Não estão parados
Estão se armando 

Tudo lá fora...
E o prejuízo

É claro que pode
Ser grande

Pois o humano
Machuca seu planeta

A todo instante
Mas a gente não aceita

Que o humano não respeita
E essa raça humana

Não vai longe 
Logo ela deita.

 
Me comunico com a princesa

Cambio,
Vamos tomar um café

Veio o descarte
Mais uma que deu o “olé”

È,
Mas não precisava tratar

Desse jeito
Esquece que a gente 

Não nasceu,
Nada é perfeito

 
Mas arrisco o peito
Nessa nova guerra

Guerra idiota
Ferve e congela

Traz mais espanto
E mortos que o Titanic
Como seria o mundo

Se as flores não caíssem?
Você não enxerga
Mas eles estão lá

Naquele lugar
Que você não consegue

Olhar...
 

10- SANGUE QUENTE
(Andréia Dacal e Stereodubs)

 
No ar,

Frieza na pista
A vista mira

A três metros 
E na noticia

A cidade inflama
 

O dia a dia



Queima em chamas
De vingança

Sonhos reprimidos
Desde a infância.

 
Motores que acionam 

O zumbido
Da desesperança

Na postura
Refletem ambição

Com munição
Amadurecem a confiança

 
É só mais uma volta

Da corrida
Dos ratos

Com gatunos 
na liderança

 
Que passam por cima

De qualquer coisa
Sem dar importância..

 
Porque cobrança

Abandono
Ou super proteção

 
Tem intolerância
Como resposta 
Para o turbilhão
De pensamentos
Momentos tensos
Batendo cabeça

Procurando
Solução

De sarjeta em altar
Garimpando

Compreensão...

Mas com a mente confusa
Que aponta

Para qualquer direção
Não presta atenção...
Não presta atenção...

 
Então segura minha mão

Antes que o mundo exploda
Levanta esse corpo cansado

Antes que alguém nos ouça....
 

Então segura minha mão
Antes que o mundo exploda
Levanta esse corpo cansado

Antes que alguém nos ouça....
 
 

Existem muitas maneiras
Para se interpretar a mesma

Situação
E entender o sentido
Que leva cada um



A seguir...
Pelo mesmo lado ou não.

 
Sei que é difícil agüentar as pontas

Quando o peso parece menor 
Que a força de sustentação...

 
Mas segura a fúria 

Da decepção
E assume o leme 

Que a embarcação é sua...
Capitão...
Capitão....

 
Então segura minha mão

Antes que o mundo exploda
Levanta esse corpo cansado

Antes que alguém nos ouça....
 

Use seu sangue quente
Para seguir em frente consciente

Sangue quente
Paciência e persistência

Tranqüilidade
Sendo independente

Sangue quente
Que pulse circulando

Positividade 
Para mente...


